Farmyard Quilting Designs

Wintertime
Gratis patroon, niet bedoeld voor verkoop

Wintertime (± 23 x 26 cm)

Alle maten zijn inclusief 0,5 cm naadtoeslag, tenzij anders aangegeven.
Werk zo nauwkeurig mogelijk voor het beste resultaat.
Gebruik een dunne naaimachinenaald (60 of 70) en een kleine steek.

Stitchery
Snijden:
- stukje achtergrondstof van ongeveer 22 x 25 cm;
- stukje vlieseline F220 van ongeveer 20 x 23 cm.
Neem de tekening over op de achtergrondstof. Gebruik hiervoor een lichtbak of plak het
patroon tegen het raam. Tip: neem de sterretjes en opvulstreepjes in de sjaal niet over op de
stof maar borduur deze ‘uit de losse hand’. Strijk een stukje plakvlieseline F220 aan de
verkeerde kant van de achtergrondstof. Dit om te voorkomen dat er draadjes borduurzijde door
de voorkant heen schijnen.
Borduur met een kleine stiksteek en een dubbele draad borduurgaren tenzij anders aangegeven.
Ik heb de volgende kleuren gebruikt:
- 840 (grijsbruin): muis, gebruik voor de staart een kettingsteek.
- 902 (donkerrood): muts en sjaal, gebruik voor de driehoekjes in de muts en de steken
waarmee de streepjes in de sjaal zijn opgevuld een enkele draad borduurzijde. Gebruik voor
de bolletjes aan de franjes een dubbele draad en een Frans knoopje.
Borduur de sterretjes langs de rand met een enkele draad. Maak eerst een plusje en maak
dan nog twee schuine steekjes om een sterretje te krijgen.
Voor de besjes langs het takje in de snavel van de vogel: maak met een enkele draad een
Frans knoopje.

kettingsteek

Frans knoopje
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934 (groen, donkerste van de drie): onderste deel van de boom.
935 (groen, middelste van de drie): bovenste deel van de boom en de gegolfde rand.
936 (groen, lichtste van de drie): middelste deel van de boom.
839 (bruin): stam van de boom en het takje in de snavel van de vogel.
930 (blauw): vogel en vleugel van de vogel, gebruik voor de streepjes in de vleugel een enkele
draad. Gebruik voor de strepen in de staart vier grote steken met een enkele draad.
- 782 (geel): snavel van de vogel, gebruik een enkele draad en een vulsteek.
- 310 (zwart): armen van de muis en oogjes (maak voor de oogjes twee lange steken per oogje
over elkaar), gebruik voor de teennagels en snorharen een enkele draad. Voor de neus heb ik
een klein zwart knoopje gebruikt, maar u kunt de neus ook borduren met een enkele draad
en een vulsteek. Naai het knoopje pas op de muis als het biesje om het quiltje zit.

vulsteek

Strijk en snijd de stitchery op maat, 17 x 20 cm inclusief naadtoeslag. Let erop dat de stitchery
in het midden ligt.
Rand
Snijden:
- 2 stroken van 4 x 20 cm voor de linker- en rechterkant.
- 2 stroken van 4 x 23 cm voor de boven- en onderkant;
Naai de stroken van 4 x 20 cm aan de linker- en rechterkant van de stitchery.
Naai de stroken van 4 x 23 cm aan de boven- en onderkant van de stitchery,
Afwerking
Snijden:
- stukje stof van ongeveer 35 x 40 cm voor de achterkant;
tip: wilt u het quiltje in de quiltring gaan quilten, neem dan een grotere achterkant.
- stukje volumevlies van ongeveer 27 x 30 cm;
- strook van 4,5 x 110 cm voor de bies.
Plak het stukje stof voor de achterkant met de verkeerde kant naar beneden met een paar
stukjes schilderstape vast op een tafel. Leg het stukje volumevlies erop en daarop het werkje
met de goede kant naar boven en rijg de drie lagen aan elkaar. Quilt het werkje.
Quilttip: 3 mm vanaf de rand rond de stitchery op de beige stof en 3 mm vanaf de rand rond
de stitchery op de rode stof, 2 cm vanaf de rand op de rode stof.
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Snijd of knip de overtollige stof langs het quiltje af en zet er een biesje langs. Strijk de strook
voor de bies dubbel, goede kant naar buiten. Leg de bies op de bovenkant van het quiltje,
rafelkanten tegen elkaar. Naai de bies rondom vast met een naadtoeslag van 0,5 cm. Stop
steeds 0,5 cm voor de kant en hecht af. Vouw de hoeken volgens onderstaande tekening. Naai
de bies aan de achterkant vast met een klein overhands steekje.

stop 0,5 cm voor de kant

vouw de bies naar boven
en weer terug

naai direct vanaf de kant
de bies langs de volgende
zijde

Naai een tunneltje achter het quiltje om het op te kunnen hangen. Neem een stukje stof van
10 x 22 cm. Leg een zoompje in de korte kanten, vouw de stof in de lengte dubbel (verkeerde
kanten tegen elkaar) en naai langs de lange kant zodat er een koker ontstaat. Keer de koker,
zorg dat de stiklijn in het midden komt en niet aan de boven- of onderkant en strijk de koker.
Leg de koker op de achterkant van het quiltje met de stiknaad aan de onderkant langs de bies
aan de bovenkant van het quiltje en zet de koker aan de boven- en onderkant met een klein
overhands steekje tegen de achterkant van het quiltje vast.
Naai tot slot een knoopje als neus op de muis en naai eventueel vier roestige belletjes of leuke
knoopjes op de hoeken langs de gegolfde rand.
Veel plezier ermee!
Gemma Michawitz.
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Tip: neem de sterretjes niet over op de stof maar borduur ze uit de ‘losse hand’.
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